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TrackerSystem is gespecialiseerd in Track & Trace, volg- en beveiligingstoepassingen.
U kunt uw waardevolle objecten, personen, voertuigen en boten optimaal beveiligen en 24 uur
per dag traceren met onze online applicatie en breed scala aan producten.

Fleetmanagement
Fleetmanagement maakt het gemakkelijker om uw voertuigen te beheren. Het systeem maakt
overzichtelijke rapportages van kilometer- en rittenregistratie.
De kosten van uw buitendienst verlagen? De reistijden en rijstijl van uw werknemers
overzichtelijk in kaart brengen? Of gewoon simpel dagelijks de kilometerregistratie per e-mail
ontvangen? Onze fleetmanagement oplossingen helpen u hierbij. Middels onze simpele en
voordelige oplossing worden alle verrichtingen van uw voertuigen geregistreerd en heeft u de
rittenregistratie volledig geautomatiseerd.

Waarom kiest u voor fleetmanagement?
Met een rittenregistratiesysteem zorgt u ervoor dat gereden
kilometers van uw wagenpark inzichtelijk worden.
 u bespaart kosten: rapporten met fleetmanagement


gegevens zorgen voor een efficiënte administratie.
u bespaart tijd: u koppelt de gegevens aan uw eigen of onze backoffice. Dit



verkleint uw papieren rompslomp.
u heeft een glashelder overzicht: u weet precies welke werknemers welke tijden
rijden. Ideaal als meerdere bestuurders een klein aantal voertuigen gebruiken.
Bijvoorbeeld bij ZZP’ers, koeriers- of servicebedrijven.

Rapportages
Middels overzichtelijke rapportages krijgt u tevens een sluitende registratie van reis- en
werktijden, kilometerregistratie en aankomst- en vertrektijden per voertuig. Dit maakt de
facturatie richting uw klanten eenvoudiger en efficiënter. Tevens kunt u per dag, week, of
maand automatische rapportage per e-mail ontvangen.

Geen software installatie nodig
Al onze software is via een internet website te benaderen, u hoeft geen software te installeren
op uw computer. Hierdoor heeft u altijd en overal toegang
tot uw voertuigen en rapportages.

Belastingdienst
Heeft u een auto van de zaak of bent u in het bezit van een
leaseauto? Als u het voertuig niet privé gebruikt en u een
verklaring van geen privé-gebruik hebt afgegeven dan dient
u alsnog een sluitende kilometerregistratie aan de Belastingdienst te laten zien. U kunt deze
registratie handmatig doen, maar dat kost tijd, dus geld en een foutje is snel gemaakt.
Maak een einde aan de tijdrovende handmatige kilometerregistratie met ons automatisch
systeem. Hiermee heeft u automatisch altijd een sluitende fiscale rapportage waarop alle
informatie is weergegeven.
TrackerSystem biedt u de oplossing voor ritregistratie voor uw wagenpark. Wij bieden u
diverse mogelijkheden voor iedere branche, onafhankelijk van het aantal voertuigen.

Voordelen
TrackerSystem heeft een groot aantal voordelen tegenover andere systemen.








Realtime uw voertuigen volgen
Geen software installatie nodig, alles online
Uitgebreide historie
Uitgebreide rapportages, in Excel of PDF
Periodieke rapportages per e-mail
Uitstekende prijs- kwaliteitverhouding
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